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COURSE APPLICATION FORM / Формуляр за кандидатстване 
 
Personal information / Лична информация: 
 
Name and surname/Име и фамилия:  

 
 
Date of birth / Дата на раждане: 

 
 
Place of residence / Гражданство: 

 
 

 
Telephone / Телефон: 

 
 
Mother tongue / Майчин език: 

 
 
Nationality / Националност: 

 
 
Other languages spoken / Други говорими езици: 

 
 
 
Education and work experience / Образование и професионален опит: 
 
Highest acquired education and current occupation / Най-високо придобито образование и 
настояща професия: 

 
 
Previous AMI training (including name and location of training center, age level of the course, year 
of graduation, diploma number) or previous Montessori training of other types / Предишно AMI 
обучение (включително име и местоположение на центъра за обучение, възрастово ниво на курса, година на 
дипломиране, номер на диплома) или предишно Монтесори обучение от други видове:    

 
 

 
 

Portrait photo 
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Teaching experience / Учителски опит:  
 
 
 

 
Where do you wish to observe and practice teach (country, school - AMI trained teacher) / Къде 
искате да наблюдавате и практикувате преподаване (държава, училище - учител, AMI обучен): 

 
 
 
Декларация на студента:  
 
By adding my signature to this form I hereby declare I would like to attend the AMI Diploma Course 
in Prague organized by Montessori Institute Prague. / С добавянето на подписа си към този формуляр 
заявявам, че бих искал да присъствам на AMI Дипломния курс в Прага, организиран от Монтесори Институт 
Прага. 
 
I further hereby certify that all information supplied by me is true and correct and to the best of my 
knowledge. / Освен това удостоверявам, че цялата предоставена от мен информация е вярна и точна 
доколкото ми е известно. 
 
By submitting and signing the above course application form I agree to the processing of my 
personal data as described in the Privacy Statement that appears below  / С изпращането и 
подписването на горния формуляр за кандидатстване за курс се съгласявам с обработката на личните ми 
данни, както е описано в Декларацията за поверителност, която се появява по-долу: 
 

 
Privacy Statement / Декларация за поверителност  
 
This Privacy Statement covers any personal data that I submit during the Montessori Institute 
Prague (MIP) course application system, including, but not limited to / Настоящата Декларация за 
поверителност обхваща всички лични данни, които предоставям по време на системата за 
кандидатстване за курса на Монтесори Институт Прага (MIP), включително, но не само:: 

 
Name, addresses, telephone numbers, email addresses and other contact and personal information 
provided to MIP in writing, such as CV, letter of motivation, reference of previous work experience, 
education level, competences and skills and so on. / Име, адреси, телефонни номера, имейл 
адреси и друга информация за контакт и лична информация, предоставена на MIP в писмена 
форма, като CV, мотивационно писмо, справка за предишен трудов опит, ниво на 
образование, компетенции и умения и т.н. 
 
By submitting these personal details to MIP, I agree on providing my explicit consent to MIP to 
control, save, transfer and process my personal data on a need-to-know basis as outlined in this 
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Privacy Statement. / Изпращайки тези лични данни на MIP, аз се съгласявам да дам изричното 
си съгласие на MIP да контролира, запазва, прехвърля и обработва моите лични данни на 
базата на необходимост да се знае, както е посочено в тази Декларация за поверителност. 
 
I acknowledge and agree to that MIP collects my personal data for specified, explicit and legitimate 
purposes and will not further process my personal data in a way incompatible with those purposes. 
Specifically, MIP collects personal data of students for the purposes of organizing an AMI Primary 
Diploma Course. Consequently, I acknowledge and agree to that MIP will use my personal data in 
relation to the evaluation and selection of my application, including, but not limited to, setting up and 
conducting interview and, evaluating and assessing the results thereto and as is otherwise needed 
in the course application processes. / Припознавам и се съгласявам, че MIP събира личните ми 
данни за конкретни, изрични и законни цели и няма да обработва по-нататък личните ми 
данни по начин, несъвместим с тези цели. По-конкретно, MIP събира лични данни на студенти 
за целите на организирането на AMI курс за диплома курс. Следователно, аз припознавам и 
се съгласявам, че MIP ще използва личните ми данни във връзка с оценката и избора на 
молбата ми, включително, но не само, създаване и провеждане на интервю и оценка и оценка 
на резултатите от тях и както е необходимо иначе в процесите на кандидатстване за курса.  
 
I acknowledge and agree to that MIP will not sell, share, or otherwise distribute my personal data to 
third parties except as provided in this Privacy Statement. MIP may disclose my personal data to 
Association Montessori Internationale that agrees to treat it in accordance with this privacy policy. 
This will happen only for the purpose of issuing an AMI certified diploma. MIP will furthermore not 
forward my personal data to any third party, unless it was legally obliged to do so. / Припознавам 
и се съгласявам, че MIP няма да продава, споделя или разпространява по друг начин личните 
ми данни на трети страни, освен както е предвидено в тази Декларация за поверителност. 
MIP може да разкрие моите лични данни на Association Montessori Internationale, която се 
съгласява да ги третира в съответствие с тази политика за поверителност. Това ще се случи 
само с цел издаване на AMI сертифицирана диплома. Освен това MIP няма да препраща 
личните ми данни на трета страна, освен ако не е бил законово задължен да го направи. 
 
MIP will retain provided personal data for 15 years from the date of submission. After 15 years from 
the submission or the latest update of your data or renewal of Privacy Statement, the provided 
personal data will be deleted and will not be accessible for viewing or tracking. / MIP ще запази 
предоставените лични данни в продължение на 15 години от датата на подаване. След 15 
години от подаването или последната актуализация на вашите данни или подновяването на 
Декларацията за поверителност, предоставените лични данни ще бъдат изтрити и няма да 
бъдат достъпни за преглед или проследяване. 
 
The personal data provided will be treated with utmost confidentiality on a need-to-know basis only. 
Appropriate measures are taken to protect the integrity of the data provided. MIP may also take 
appropriate back-up copies and use other such means to prevent the accidental damage or 
destruction of the personal data provided and to ensure that its services are functioning properly. / 
Предоставените лични данни ще бъдат третирани с изключителна конфиденциалност само 
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на основата на необходимост да се знаят. Вземат се подходящи мерки за защита на целостта 
на предоставените данни. MIP може също да направи подходящи резервни копия и да 
използва други подобни средства, за да предотврати случайно увреждане или унищожаване 
на предоставените лични данни и да гарантира, че услугите му функционират правилно. 
 
 
 

......................   ............................................................   
 
Date / Дата:  Name in print and Signature / Името изписано с печатни 

букви и подпис:  


